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Роль та значення Magna Carta 1215 у 
поширенні ідей природних прав людини 

та природного права 

Срарры нозпвяфдлм омжукіллы 
внйзву Вдйзкмї Хаорії вмйщлмпрди 
1215 о. (йар. Magna Carta Libertatum, 
алгй. The Great Charter) ла нмхз-
одлля ігди нозомглзт ноав ра нозом-
глмгм ноава. Зомбйдлі іпрмозфлі ужа-
гайщлдлля гйя омжукілля ущмгм внйз-
ву ла нмгайщхі номудпз омжвзрку 
кмлуднру  нозомглзт ноав.   

Позомглі ноава як мкодкзи нод-
гкдр гмпйігедлщ в укоаїлпщкіи ыоз-
гзфліи лаууі ноакрзфлм лд взгійдлзи. 
Їт іпрмозфлзи фз рдмодрзфлзи омжгйяг 
номвмгзрщпя в кдеат омжгйягу бійщх 
жагайщлзт мб’єкрів, в мплмвлмку – 
ноав йыгзлз фз, у кдлхіи прундлі, 
нозомглмгм ноава. Іпрмозфлі апндкрз 
рдкарзкз ноав йыгзлз гмпрарлщм омж-
взлурі у омбмрат укоаїлпщкзт вфдлзт 
В. Авдо’ялмва, В. Буркдвзфа, М. Баи-
куоармва, С. Гмймвармгм, А. Заиуя, 
В. Забігаийа, М. Кмжыбоз, В. Кмнди-
фзкмва, В. Сдйівалмва, В. Пмгмоійка, 
П. Рабілмвзфа, В. Тауія, Ю. Тмгзкз, 
М. Цвіка, В. Шанмвайа, С. Шдвфука, 
Ю. Шдкхуфдлка ра ілхзт.  

Хмфа нзралля нозомглмгм ноава 
ра ноав йыгзлз укоаїлпщкіи ноавмвіи 
лаууі омжгйягайзпя і оаліхд, ваейз-
взк є взгійзрз як мкодкзи мб’єкр 
гмпйігедлля сдлмкдл нозомглзт 

ноав йыгзлз ра омжгйялурз внйзв 
ндохзт пномб їт вкйыфдлля гм ыоз-
гзфлзт гмкукдлрів ла нмгайщхзи 
омжвзрмк кмлуднру. 

Мдрмы праррі є номвдгдлля іпрм-
озфлм-кмлрдкпрлмгм алайіжу рдкпру 
Magna Carta 1215 гйя омжукілля омж-
взрку ігди нозомглзт ноав жа фапів 
Сдодглщмвіффя.  

Закйагдлі в алрзфлі фапз нігва-
йзлз уявйдлля ра омжукілля пурлмпрі 
ра взрмків нозомглмгм ноава і нозом-
глзт ноав, їт омйі ра жлафдлля у вод-
гуйываллі вжаєкзл гдоеавз ра мпмбз, 
рдмодрзкм-кдрмгмймгіфлі ра ыозгзфлі 
гмомбкз взгарлзт нмпрарди Давлщмї 
Годуії ра Рзку жомбзйз лдмуілдллзи 
влдпмк у номбйдкарзку омжвзрку 
ноавмвмї кардоії, ндодгмвпік ноав 
йыгзлз. Лмгіфлзк іпрмозфлзк ном-
гмведлляк алрзфлмгм ндоімгу у гмп-
йігедллі нозомглмгм ноава ра нозом-
глзт ноав буйз фапз Сдодглщмвіффя, 
цм жукмвйыє гмуійщліпрщ бійщх гйз-
бмкмгм взвфдлля ущмгм іпрмозфлмгм 
ндоімгу в кмлрдкпрі омжгйягу нмгйя-
гів ла нозомглі ноава.  

Як пноавдгйзвм жажлафає 
Г. Г. Бдолаущкзи, бажмвзкз номбйд-
какз мплмвлзт кмлуднуіи нозомглм-
гм ноава є: номбйдкз нмєглалля пвм-
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бмгз йыгзлз і нозомглмгм нмоягку 
имгм іплувалля в нозомгі ра пмуіукі, 
номбйдкз вжаєкмгії лмок кмоайі ра 
ыозгзфлмгм жакмлу в одгуйяуії ноа-
вмкіолмї нмвдгілкз мпмбзпрмпрі, ном-
бйдкз нозомгз кмоайщлм-ноавмвзт 
ігдайів, цм взжлафаырщ таоакрдо ноа-
вмвмї куйщруоз пупнійщпрва, і р. н. 
Сакд в кдеат вфдлля ном нозомглд 
ноавм ыозгзфла лаука ноаглд омжк-
озрз нзралля ном пніввіглмхдлля 
ноава и жакмлу, жомжукірз, цм ноавмві 
нозлузнз і лмокз — уд мпмбйзва 
смока сакрзфлзт пупнійщлзт віглм-
пзл, улісікмвала смока, в якіи іплує 
влуроіхля ймгіка як номяв гаокмлії 
кмлкодрлзт ноавмвіглмпзл [1, п. 5-6].  

Гмвмояфз ном «якіплзи ндодтіг» 
віг нозомглзт ноав як явзц пупнійщ-
лмї одайщлмпрі гм нозомглзт ноав, 
псмокуйщмвалзт ла кмлпрзрууіилмку 
оівлі, ваорм вкажарз лапрунлд. Поз-
омглі ноава, нозомглд ноавм ра кмл-
прзрууімлайіжк лдомжозвлм нмв’яжалі, 
мпкійщкз жавегз, кмйз кз гмвмозкм 
ном нозомглд ноавм, кз ракме взтм-
гзкм ла рд, якзк фзлмк йыгз гмйа-
ырщ «прал нозомгз», ндовзллзи прал 
ра ндодтмгярщ гм пмуіайщлм ра нмйі-
рзфлм могаліжмвалмгм езрря. Такме 
лдомжозвлм нмв’яжалі нозомглі ноава 
ра кмлпрзрууімлайіжк, мпкійщкз гйя 
впралмвйдлля жагайщлзт ноавзй пні-
віплувалля і жаплувалля нмйірзкм-
пмуіайщлмгм могаліжмвалмгм езрря 
йыгди нозомглі ноава нмвзллі бурз 
гаокмліжмвалі пдодг впіт уфаплзків 
ущмгм номудпу.  

Дйя взпвірйдлля нозомглм-
ноавмвмгм сдлмкдлу жа фапів Сдодг-
лщмвіффя лдкмейзвм мкзлурз омйщ 
Magna Carta 1215 (Вдйзкмї таорії 
вмйщлмпрди 1215) у гдкмлпроауії дйд-
кдлрів нозомглм-ноавмвмгм бафдлля 
водгуйывалля пупнійщлзт віглмпзл. 

Вдйзка таорія вмйщлмпрди 1215 о. 
(йар. Magna Carta Libertatum, алгй. 
The Great Charter) вваеаєрщпя лаоіе-
лзк какдлієк ноав і пвмбмг йыгзлз, 
лдгмрмокаллмпрі мпмбзпрмпрі, її каила, 
мбкдедлля кмомйівпщкмї пвавмйі, ода-
йщлмгм омжкдеувалля нмвлмваедлщ 
вйаглзт проукруо, номудпу гдкмкоа-

рзжауії, наойакдлраозжку і лавірщ кмл-
прзрууіилмї ыпрзуії [2, Т. 1 п. 323] 

Сакд в Алгйії вндохд ж’явйяєрщпя 
гмкукдлр, якзи сакрзфлм пакммбкд-
еує вйагу і лагає (абм нігрвдогеує) 
смокайщлм взжлафдлі (в мглзт взна-
гкат) фз нозомглі (в ілхзт взнаг-
кат) ноава. Н.А. Файщхзла нігкодп-
йыє, цм «в Алгйії ноава мпмбзпрмпрі 
буйз жабджндфдлі оаліхд, ліе в ілхзт 
гдоеават, мпкійщкз впя нмйірзфла 
іпрмоія уієї коаїлз явйяє пмбмы бага-
рмвікмву бмомрщбу алгйіипщкмгм лаом-
гу ж кмомйівпщкмы вйагмы жа йдгірз-
клі ноава наойакдлру, в якіи віл жа-
вмимвував пмбі гомкагялпщку і нмйі-
рзфлу пвмбмгу» [3, c. 60]. Хмфа, як 
жауваеує Хджуп Фдолалгдп-Віййа-
вдогд (Jesчs Fernбndez-Villaverde), 
«фзралля Magna Carta є ндвлзк бдл-
рделзк гмпвігмк. Закіпрщ номкмвзп-
рмгм взкйагу нозомглзт ноав, рак як 
в Ддкйаоауії Нджайделмпрі США фз 
гмбод могаліжмвалмгм хабймлу гйя 
ілпрзрууіилмгм гзжаилу, ракмгм як 
Кмлпрзрууія США, Magna Carta є 
аотзрдніфлзк ыозгзфлзк гмкукдл-
рмк Сдодглщмвіффя» [4, c. 22]. Оглак, 
як пйухлм првдогеує ймог Іовіл Лао-
гпщкзи (Lord Irvine of Lairg): «Magna 
Carta внйзлуйа ла гмкукдлрз ж ноав 
йыгзлз у гдкійщка пнмоіглдлзт хйя-
тів. Пдохзк був фдодж її омйщ у омж-
взрку рдмоіи нозомглзт ноав. Доу-
гзк, уі гмкукдлрз жавгяфуырщ вдйз-
кзк бмогмк оіжлзк кмлпрзрууіяк 
акдозкалпщкзт храрів ра пакіи Кмл-
прзрууії США…Акдозкалпщкі кмл-
прзрууіилі гмкукдлрз дсдкрзвлм нм-
єглайз уы кмлпрзрууіилу пнагцзлу ж 
ігдмймгієы нозомглзт з лдвігфуеу-
валзт ноав, лаикоацд нодгправйдлзт 
в омбмрат Демла Лмкка ра Тмка 
Пдила» [5, c. 8] 

Такзк фзлмк, кмедкм взгійзрз 
лапрунлі дйдкдлрз Magna Carta, які є 
ваейзвзкз гйя гмпйігедлля нозомг-
лмгм ноава, нозомглзт ноав ра їт нм-
гайщхмї кмлпрзрууімлайіжауії  

- нмфармк кмлпрзрууіилмгм ном-
удпу; 

- лаоіелзи какілщ ноав і пвмбмг 
йыгзлз, гд нозомглі ноава взпруна-
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ырщ ндохммплмвмы ноавмвмгм прарупу 
мпмбз; 

- фзлліпрщ гмлзлі ндвлзт нмйм-
едлщ Magna Carta жапвігфує її езррє-
жгарліпрщ і жародбуваліпрщ нмймедлщ, 
цм у ліи кіпрярщпя.  

 Magna Carta кає гдкійщка нмйм-
едлщ, які каырщ ноякд фз мнмпдодг-
кмвалд віглмхдлля гм нозомглмгм 
ноава як явзца фз нозомглзт ноав 
як кмейзвмпрди йыгзлз і які кмела 
жгоунуварз лапрунлзк фзлмк: 

- ном війщлзт йыгди; 
- ном ноава ра пноавдгйзвіпрщ; 
- ном ноавмві гаоалрії віг пвавмйі 

вйагз. 
Сраррі 15 ра 20 віглмпярщпя гм 

ндохмї гоунз. Змкодка, ном ноава 
війщлзт йыгди, ж якзт жабмомляєрщпя 
боарз гомхмву гмнмкмгу, а ракме ном 
пнівкіоліпрщ хроасу гм ряекмпрі 
номпрунку (Вдйзкая Хаорзя вмйщ-
лмпрди, 1975). Сйіг акудлруварз ува-
гу ла везваллі рдокілмпнмйуфдлля 
«війщлі йыгз», цм, у кмлрдкпрі ноз-
омглзт ноав йыгзлз ра їт вігнмвіг-
лмгм омжукілля у рі фапз гмвмозрщ 
ном нмжзрзвлм-ноавмву кмлпрарауіы 
війщлмгм прарупу йыгзлз. Бійщх рмгм, 
нозпурля в Magna Carta номнмоуіи-
ліпрщ нмкаоалля є ноякзк нозомглм-
ноавмвзк нозлузнмк, ном якзи жа-
уваеує Рзфаог Г. Гдкгмйщу (Richard 
H. Helmholz), нмпзйаыфзпщ ла взгар-
лмгм хвдиуаопщкмгм гмпйіглзка ноз-
омглмгм ноава Жала-Жака Буойа-
как’ы, нігкодпйыыфз «впі жймфзлз лд 
є оівлзкз, пноавдгйзвіпрщ нмвзлла 
бурз пнівкіола кіе жймфзлмк і нмка-
оалляк». [6, cc. 883-884]. Тур кз ра-
кме жлатмгзкм номгмведлля нмгйя-
гів алрзфлзт аврмоів, цм вігмкі ук-
йагафак Magna Carta, які сакрзфлм 
лмокарзвлм жакоінйыырщ нзралля 
ном нозомгліпрщ війщлмпрі йыгзлз ра 
її пвмбмгз. 

В праррят 27, 40 ра 55, які пкйа-
гаырщ гоугу гоуну прарди Magna 
Carta, гд вдгдрщпя ном ноава ра пноа-
вдгйзвіпрщ, жмкодка ноз омжнмгійі 
каила нмкдоймгм бдж жанмвіру, лдкм-
ейзвіпрщ номгаеу абм вігкмві у ноа-
ват і пноавдгйзвмпрі, пкапувалля лд-
пноавгдйзвзт кзр і хроасів. [7] 

Сака пурліпрщ ноава ра пноавдг-
йзвмпрі як явзц пвігфзрщ ном їт пнм-
оіглдлзи таоакрдо, агед мпраллє са-
крзфлм кіпрзрщ у пвмїи лажві ноавм-
взи кмкнмлдлр. Поавм, пноавдгйз-
віпрщ, оівліпрщ, гігліпрщ - уі явзца 
жлафлмы кіомы гмрзфлі гм номбйдка-
рзкз нозомглмгм ноава ра нозомглзт 
ноав. Б. І. Сратуоа у оаккат пвмгм 
гзпдорауіилмгм гмпйігедлля жажла-
фає, цм ігдя жагайщлмї оівлмпрі жлаи-
хйа пвмїт нмпйігмвлзків і в сдмгайщ-
лмку пупнійщпрві. Так, в Алгйії в 
укмват пдодглщмвіфлмгм бджноав’я 
лаомгу, пвавіййя і куйщру лапзйщпрва, 
цм налував рмгі, нодгправлзкз оіж-
лзт кйалів і пралів, а ракме номгод-
пзвлі гіяфі ра одйігіилі аврмозрдрз 
гмкйагайз жлафлзт жупзйщ гйя мбкд-
едлля ноав кмлаота і впралмвйдлля 
ноавзй, якзт кає гмрозкуварзпщ віл 
ра имгм фзлмвлзкз. [8, c.39]. Ваорм 
жауваезрз, цм кмейзвм каогзлайщ-
лмї жкілз вігоажу ніпйя нігнзпалля 
Magna Carta і лд праймпщ (жа вдйзкзк 
оатулкмк уд і лд кмгйм прарзпщ хвз-
гкм), номрд кмлпраруєкм фіркзи вдк-
рмо омжвзрку, цм внйзлув ла нмпз-
йдлля нозомглм-ноавмвмгм апндкру в 
унмоягкуваллі пупнійщлзт віглмпзл 
ра йдгірзкауії пнозилярря вдотмвлмы 
вйагмы нозомглзт ноав як ракзт. 
Щм, у пвмы фдогу, лд жайдеарщ віг 
гдоеавз, віг кмлаота.  

В праррят 36, 39 ра 62, цм віглм-
пярщпя гм родрщмї гоунз, впралмвйы-
ырщ  ноавмві гаоалрії віг пвавмйі вйа-
гз, жмкодка, вігпурліпрщ внйзву цмгм 
мрозкалля лакажу ном омжпйігувалля 
нмоухдлщ номрз езрря; лайделзи 
жакмллзи номудп цмгм мгмймхдлля 
жймфзлудк, аодхру, ув’яжлдлля, фз 
нмжбавйдлля вмймгілля; вігкмва віг 
пвавмйі, лдлавзпрі і жймбз. (Вдйзкая 
Хаорзя вмйщлмпрди, 1975) 

Срарря 36, ж нмжзуіи пщмгмгліх-
лщмгм фапу лмпзрщ пвмгм омгу алрзкм-
оунуіилзи номсійакрзфлзи таоакрдо, 
агед у ліи првдогеуєрщпя ном лднм-
роібліпрщ (жабмомлу) пнйафуварз жа 
мрозкалля лакажу ном омжпйігувалля 
нмоухдлщ номрз езрря.  

Опмбйзву увагу пйіг жвдолурз ла 
жкіпр праррі 39 Magna Carta. Вмла 
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впралмвйыє нозлузн лайделмгм ном-
удпу, «вкажуыфз, цм уояг лд нмвзлдл 
гіярз номрз йыгди нмжа кдеакз ноа-
вмвмї пзпрдкз, і ракме првдогеує, цм 
пувдодл лд є лаг ноавмк, ваейзву 
ігды у нмпрунмвмку омжвзрку кмлпрз-
рууіилмї кмлаотії ра мбкдедлля пу-
вдодллмпрі» [8] В ущмку кмлрдкпрі 
С. П. Гмймварзи жауваеує цмгм пноа-
вдгйзвмї ноавмвмї номудгуоз. «Сур-
ліпрщ уієї смокуйз ла рми фап нмйя-
гайа в рік, цм віг кмкдлру її утва-
йдлля кмомйдві вед лд війщлм буйм 
жапрмпуварз ла вйаплзи омжпуг (рмбрм 
пакмноавлм, пакмфзллм, пвавійщлм) 
пзйу гм мпмбз, яку жвзлувафдлм у 
пкмєллі жймфзлу. Вігрмгі кмомйщ ку-
пзв кмозрзпя ыозгзфлзк нознзпак, 
які взкагайз: нм-ндохд, пугмвмгм оі-
хдлля; нм-гоугд, ракмгм пугмвмгм оі-
хдлля, якд буйм б «ноавмкіолзк», 
пдбрм якцм вмлм взлдпдлд рзкз, трм 
лайдеав гм рмгм пакмгм пралу, цм и 
жапугедлзи, а лд мпмбакз взцмгм пра-
лу); нм-родрє, ракмгм пугмвмгм оіхдл-
ля, якд кайм бурз утвайдлд ла нігправі 
«жакмлу, цм гіє в коаїлі», а лд йзхд 
кмомйівпщкмгм жакмлу [9, c. 84]. 

Вваеаы жа гмуійщлд жажлафзрз 
ном явзца, ндодоатмвалі у праррі 62, 
а пакд пвавмйы, лдлавзпрщ і жймбу, які 
«вігнупкаырщпя і номцаырщпя». Віг-
рак, родба омжукірз, цм жа пвмєы пур-
ліпры номрзйделі одфі, а пакд гмроз-
калля ноав йыгзлз, ноавмвзи нмоя-
гмк, йыбмв, гмбомра, - віраырщпя. Впд 
уд, як кз нак’яраєкм, ніг рзк фз іл-
хзк курмк жмоу кає гмрзфліпщ гм 
нозомглм-ноавмвмгм пноякувалля.  

В. О. Кафуо жажлафає, цм Вдйзка 
таорія вмйщлмпрди прайа ндохмы ноа-

вмвмы нак’яркмы, яка умпмбзйа в пмбі 
ракі сулгакдлрайщлі ноавмві уіллмпрі 
євомндипщкмї ноавмвмї куйщруоз, як 
нозлузнз кмлпрзрууімлайіжку, вдо-
тмвдлпрва ноава, могаліжауії ра нмбу-
гмвз гдоеавлмгм анаоару ла жапагат 
жакмллмпрі, номсдпімлайіжку, жаом-
гедлля ноавмвмї гдоеавз ра нодгпра-
влзущкмї гдкмкоарії, нозлузну омж-
нмгійу вйаг, ндодгбафзйа лзжку ном-
удпуайщлзт гаоалріи ра прайа ндохзк 
гмкукдлрмк пдодглщмвіфлмї Євомнз, 
яка жакоінзйа ноава йыгзлз [10, 
c. 31]. Як бафзкм, мкоік ілхзт ндод-
ваг, Вдйзка таорія прайа ндохзк гм-
кукдлрмк, якзи жакоінзв ноава йы-
гзлз в кмлпрзрууіилмку рдкпрі.  

Рмйщ ра жлафдлля Magna Carta у 
нмхзодллі ігди нозомглзт ноав йы-
гзлз ра нозомглмгм ноава номявйя-
ырщпя у лапрунлмку: 

1) кіпрзрщ  кмлкодрлі нознзпз,
які кмеурщ вваеарзпщ ноавакз йы-
гзлз, цм лд жайдеарщ віг гдоеавз, 
які мпралля кайа жабджндфуварз ра 
гаоалруварз; 

2) пнозфзлзйа нмгайщхі пзпрдклі
жкілз, які вігбувайзпщ як в Алгйії, 
рак і в ілхзт коаїлат Затіглмї Євом-
нз ра Півліфлмї Акдозкз, цм нмпру-
нмвм нігвзцувайм ноавмвзи праруп 
мпмбз у вжаєкзлат іж гдоеавмы, кмл-
праруыфз ноз ущмку, цм лд впі ноава 
«гаомвалі» гдоеавмы фз кмлаотмк; 

3) у рдкпрі псмокмвалі нозлузнз
ноавмвмї взжлафдлмпрі ра лайделмї 
ноавмвмї номудгуоз; 

4) кіпрзрщ взрмкз ігдї вдотмвдлп-
рва ноава.  
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Коапмвпькзи К. Ю. Рмйь ра жлафдлля Magna Carta 1215 у нмхзодллі ігди ноз-

омглзт ноав ра нозомглмгм ноава 
В праррі номвдгдлм іпрмозфлм-кмлрдкпрлзи алайіж внйзву Вдйзкмї Хаорії вмйщлм-

прди 1215 о. (Magna Carta) ла нмгайщхзи омжвзрмк ігди нозомглзт ноав ра нозомг-
лмгм ноава. Взгійдлм роз гоунз прарди Magna Carta 1215, які каырщ ноякд фз мнмпд-
одгкмвалд віглмхдлля гм нозомглмгм ноава як явзца фз нозомглзт ноав як кмейз-
вмпрди йыгзлз, жмкодка: ном війщлзт йыгди; ном ноава ра пноавдгйзвіпрщ; ном ноавм-
ві гаоалрії віг пвавмйі вйагз. Зомбйдлі  взплмвкз ном омйщ ра жлафдлля Magna Carta 
1215 у нмхзодллі ігди нозомглзт ноав йыгзлз ра нозомглмгм ноава. 

Кйюфмві пймва: нозомглі ноава, нозомглд ноавм, кмлпрзрууімлайіжк, вдотмвдлпр-
вм ноава, Magna Carta 1215. 

 
 
Коапмвпкзи К. Ю. Рмйь з жлафдлзд Magna Carta 1215 в оапномпроалдлзз згди 

дпрдпрвдллыт ноав з дпрдпрвдллмгм ноава 
В прарщд номвдгдл зпрмозкм-кмлрдкпрлши алайзж вйзялзя Вдйзкми Хаорзз вм-

йщлмпрди 1215 (Magna Carta) ла гайщлдихдд оажвзрзд згди дпрдпрвдллшт ноав з дп-
рдпрвдллмгм ноава. Вшгдйдлш роз гоуннш прарди Magna Carta 1215, кмрмошд зкдыр 
ноякмд зйз кмпвдллмд мрлмхдлзд к дпрдпрвдллмку ноаву как явйдлзы зйз дпрдпр-
вдллшт ноав как вмжкмелмпрди фдймвдка, в фапрлмпрз: м пвмбмглшт йыгди; м ноават з 
пноавдгйзвмпрщ; м ноавмвшт гаоалрзят мр номзжвмйа вйапрз. Сгдйаллшд вшвмгш м 
омйз з жлафдлзз Magna Carta 1215 в оапномпроалдлзз згди дпрдпрвдллшт ноав фдйм-
вдка з дпрдпрвдллмгм ноава. 

Кйюфдвыд пймва: дпрдпрвдллшд ноава, дпрдпрвдллмд ноавм, кмлпрзруузмлайзжк, 
вдотмвдлпрвм ноава, Magna Carta 1215. 

 
 
Krasovsky K. The role and importance of Magna Carta 1215 in the dissemination 

of the ideas of natural rights and Natural Law 
The article provides a historical and contextual analysis of the influence of The Great 

Charter 1215 (Magna Carta) on the dissemination of ideas of natural rights and Natural 
Law. There are three groups of articles in Magna Carta 1215, which are directly or indi-
rectly related to Natural Law as a phenomenon or natural rights as human possibilities, in 
particular: on free people; on rights and justice; on legal guarantees against oppression. 
Conclusions have been drawn on the role and importance of Magna Carta 1215 in the 
dissemination of the ideas of natural rights and Natural Law. 

Perhaps a radical change immediately after the signing of the Magna Carta and did 
not happen (by and large it could not happen quickly), but we note a clear vector of de-
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velopment that influenced the strengthening of the natural legal aspect in regulating pub-
lic relations and legitimizing the perception of natural rights as such. . Which, in turn, do 
not depend on the state, on the monarch. 

The following elements of Magna Carta are important for the study of natural law, 
natural rights and their further constitutionalization: 

- the beginning of the constitutional process; 
- the cornerstone of human rights and freedoms, where natural rights are the basis of 

the legal status of the person; 
- the validity of certain provisions of the Magna Carta to this day testifies to its 

viability and the demand for the provisions contained therein. 
 Magna Carta has several provisions that are directly or indirectly related to natural 

law as a phenomenon or natural rights as human capabilities and which can be grouped as 
follows: 

- about free people; 
- on rights and justice; 
- on legal guarantees against the arbitrariness of the authorities. 
The role and importance of Magna Carta in spreading the ideas of natural human 

rights and natural law are manifested in the following: 
1) contains specific provisions that can be considered human rights that do not de-

pend on the state, which the latter was supposed to provide and guarantee; 
2) caused further systemic changes, which took place both in England and in other 

countries of Western Europe and North America, which gradually increased the legal 
status of the person in relations with the state, noting that not all rights are "granted" by 
the state or monarch; 

3) the principles of legal certainty and proper legal procedure are formed in the text; 
4) contains the origins of the idea of the rule of law. 
Key words: natural rights, Natural Law, constitutionalism, Rule of Law, Magna Car-

ta 1215. 
 
 
 
 


